Dąbrowa, 29.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie dotyczące opracowania ekofizjograficzego Gminy Dąbrowa realizowane w ramach projektu
pn. „Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE BENEFICJENTA:

Gmina Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa
e-mail: inwestycje@gminadabrowa.pl
adres strony: www.gminadabrowa.pl
tel./fax. 77 464 10 10 wew.105

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania ekofizjograficzego Gminy Dąbrowa zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1219; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 i poz. 1565) oraz aktu wykonawczego do tej ustawy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298) współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 w ramach projektu pn. „Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w
gminie Dąbrowa”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Dąbrowa obejmować powinno :
1) rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, udokumentowane
i zinterpretowane przestrzennie w zakresie:
•

poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań oraz procesów
zachodzących w środowisku,

•

dotychczasowych zmian w środowisku,

•

struktury przyrodniczej obszaru, w tym różnorodności biologicznej,

•

powiązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem,

•

zasobów przyrodniczych i ich ochrony prawnej,

•

walorów krajobrazowych i ich ochrony prawnej,

•

jakości środowiska oraz jego zagrożeń wraz z identyfikacją źródeł tych zagrożeń;

2) diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, a w szczególności:
•

ocenę odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji,

•

ocenę stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności
biologicznej,

•

ocenę stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz możliwości ich kształtowania,

•

ocenę zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi,

•

ocenę charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku,

•

ocenę stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia;

3) wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na określeniu
kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może
powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie;
4) określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić
przede wszystkim funkcje przyrodnicze;
5) ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla
różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru;
6) określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków z analiz,
prognoz i ocen, stosownie do przedmiotu i skali sporządzanego planu zagospodarowania
przestrzennego, które w szczególności obejmują:
•

określenie przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych,
a w szczególności: mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej,
leśnej, uzdrowiskowej, komunikacyjnej, z uwzględnieniem infrastruktury niezbędnej
do prawidłowego spełniania tych funkcji,

•

wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy zasobów
środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane
potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej,

określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska

•

lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska oraz wskazanie obszarów,
na których ograniczenia te występują.
7) Minimalny zakres badań i pomiarów wymagany przez Zamawiającego:
•

Analiza geologiczno-gruntowa oparta o otwory badawcze (sondy penetracyjne 2,5 m p.p.t.)
charakteryzujące budowę geologiczną terenu oraz warunki gruntowo-wodne – przy wykonaniu w
ramach niniejszego opracowania minimum 30 odwiertów w granicach obszarów rozwojowych oraz
wykorzystaniu co najmniej 30 odwiertów archiwalnych dla obszaru całej gminy,

•

Analiza stref wodnych – oparta o pomiary głębokości zalegania pierwszego poziomu wody gruntowej
– przy wykonaniu w ramach niniejszego opracowania minimum 30 odwiertów w granicach obszarów
rozwojowych oraz wykorzystaniu co najmniej 30 odwiertów archiwalnych dla obszaru całej gminy,

•

Analizy istniejącego stanu zanieczyszczenia gleb, na podstawie przebadanej co najmniej 1 próby pod
kątem fizyko-chemicznym i metali ciężkich,

•

Analizy fizyko-chemiczne gruntu, na podstawie przebadanej co najmniej 1 próby pod kątem fizykochemicznym i metali ciężkich,

•

Analizy fizyko-chemiczne wody gruntowej i stojących wód powierzchniowych, na podstawie
przebadanych co najmniej 2 prób pod kątem fizyko-chemicznym,

•

Analizy stanu powietrza atmosferycznego z określeniem rodzajów zanieczyszczeń,

•

Analiza obszarów chronionych i chronionych stanowisk przyrodniczych,

•

Analiza warunków fizjograficznych.

8) Na jeden egzemplarz opracowania ekofizjograficznego powinny składać się:
➢ część tekstowa, ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej:
a) charakterystyki oraz stanu funkcjonowania środowiska z uwzględnieniem zmienności
przestrzennej,
b) diagnozy stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego,
c) wstępnej prognozy dalszych zmian środowiska przyrodniczego,
d) określenia przyrodniczych predyspozycji dla kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej,
e) oceny przydatności środowiska dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania
terenu,
f)

charakterystyki uwarunkowań fizjograficznych;

➢ część graficzna (w skali 1:10 000, wydruk w pomniejszeniu), w tym:
a) mapa rzeźby terenu – z oznaczeniem hipsometrii i spadków, jednostek geomorfologicznych
i form antropogenicznych,

b) mapa stref wodnych – z oznaczeniem wód powierzchniowych, granic terenów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie Q1%, Q10% oraz Q0,2% – w granicach
administracyjnych gminy oraz punktów pomiarów głębokości zalegania pierwszego poziomu
wody gruntowej, izolinii zwierciadła wody gruntowej oraz kierunków spływu wód gruntowych –
wraz ze szczegółową oceną warunków wodnych w poszczególnych strefach, studni i ujęć wody,
c) mapa geologiczno-gruntowa – z oznaczeniem lokalizacji wykonywanych sond penetracyjnych
z profilem, otworów archiwalnych z profilem – wraz z charakterystyką i oceną gruntów
d) mapa siedlisk i wartości przyrodniczych – z oznaczeniem siedlisk i ich charakterystyką, wartości
glebowych, nieużytków – wraz z oceną przydatności i zaleceniami do opracowań planistycznych
oraz z określeniem istniejących i projektowanych form ochrony przyrody,
e) mapa zagrożeń środowiska (w tym z oznaczeniem miejsc lokalizacji punktów pomiarowych
i badawczych, rozkładem izoliniowym zagrożenia, fakultatywnie w zależności od ich rodzajów
i natężenia),
f)

mapa warunków mikroklimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem róży wiatrów,

g) mapa gleb,
h) mapa uwarunkowań ekofizjograficznych (w tym z oznaczeniem przydatności terenów, wskazania
terenów wyłączonych spod zabudowy, zabudowy warunkowej, itp.);
➢ płyta CD/DVD z zapisem cyfrowym (niezabezpieczonym przed edycją i reprodukcją) części tekstowej
(w formacie *.doc) i graficznej (pliki w formacie *.shp, składające się na kompozycję map oraz rastry
map w postaci GeoTIFF).
9). Wydruk opracowania należy wykonać w 2 egzemplarzach (część tekstowa i graficzna)
10) Dopuszcza się połączenie treści dwóch map, o których mowa powyżej w jedną, pod warunkiem zachowania
kompletności i czytelności informacji na nich zawartych. Przekazanie przedmiotu umowy od Wykonawcy

nastąpi na podstawie protokołu przekazania w siedzibie Zamawiającego.
Należy zamieścić w opracowaniu informacje na temat dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, logotypu Unii Europejskiej, logo Województwa Opolskiego, logo
Rzeczpospolitej Polskiej oraz znaku Funduszy Europejskich na okładce lub na stronie tytułowej
albo w stopce redakcyjnej.
Miejsce przeprowadzenia opracowania : Gmina Dąbrowa.
Kody CPV:
90710000-7 – Zarządzanie środowiskiem naturalnym,
7311000-0 – Usługi badawcze,

9070000-0 – Usługi środowiska naturalnego,
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz wykażą się doświadczeniem.
Przez doświadczenie należy rozumieć wykonanie w okresie 3 lat przed upływem terminu
do składania ofert co najmniej 1 usługi w zakresie opracowania ekofizjograficznego obejmującego obszar
całej gminy.
Potwierdzenie wykonywania ww. usług należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego
„wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 3.
Wykonawca wraz z formularzem ofertowym powinien przedłożyć wykaz osób odpowiedzialnych
za realizację zamówienia wraz z udokumentowaniem wykształcenia i doświadczenia w zakresie
przedmiotu zamówienia.

4. WYKLUCZENIA
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
a)

niespełniający

warunków

udziału

w

postępowaniu

określonych

w przedmiotowym zapytaniu ofertowym
b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,
3) została złożona po terminie składania ofert;
* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym,
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
•

uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

•

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

•

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

•

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie,
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego
w wezwaniu do złożenia tych ofert.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny ofert.
CENA – 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Pc = 𝐶𝑚𝑖𝑛𝐶𝑛 x 100 x 100%
gdzie:
Pc – liczba punktów za kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród składanych ofert
Cn – cena oferty badanej

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.01.2021 r.
Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminadabrowa.pl lub w formie
papierowej (dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście) na adres:
Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 49 – 120 Dąbrowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.01.2021 r.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta
określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
6) zawierać wymagane załączniki.

8. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
Usługa wykonania opracowania ekofizjograficznego Gminy Dąbrowa - do 30.11.2021 r.
9. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy i określa warunki
tych zmian w następujących kwestiach umowy: Zmiana terminu realizacji zadania po uprzednim
uzyskaniu przez Zamawiającego akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Ponadto dopuszcza się możliwość wprowadzenia do treści umów zmian dotyczących istotnych warunków
umowy, jednakże wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian przedstawionych
warunków oraz nie będących niekorzystnymi dla Zamawiającego.

10. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH.
11. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIANIA OFERT
WARIANTOWYCH.
12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA WYKONAWCY W OKRESIE 3 LAT
USŁUG POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG.
13. ZAMAWIAJĄCY MOŻE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIENIĆ
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
14. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA ORAZ
ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU ŻADNEJ OFERT.

15. INFORMACJA DOT. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r.
Nr 127, str. 2.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa,
z siedzibą przy ulicy Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, jest Wójt Gminy Dąbrowa.
2) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych
w naszych jednostkach, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-mail: ido@efigo.pl
lub kontakt listowny: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez
5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia Opolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE
chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń
lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy
te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);
6) Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

16. WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ, STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ
OFERTOWY, ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:
- Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,
- Załącznik nr 3 Wykaz usług,
- Załącznik nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz
z udokumentowanym przygotowaniem zawodowym w zakresie przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,
Załącznik nr 3 – Wykaz usług,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób.

Zatwierdzam:
Wójt
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

